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Zagadnienia

• Opryskiwacze:

– budowa (rozwiązania techniczne)

• Przepisy / zalecenia:

– budowa (dyrektywy, normy)

– kontrola (stosowanie ś.o.r., stan techniczny)

– użytkowanie (skuteczność, bezpieczeństwo)

Analogia do komputerów: hardware i software – sprzęt i „oprogramowanie”



 Normy i przepisy

 Wymagania użytkowników

 Konkurencja

rejestracja parametrów zabiegu (traceability) 

bezpieczeństwo (dla operatora i środowiska)

wydajność

precyzja

skuteczność

komfort

innowacyjność

koszty

jakość

zysk

TECHNIKA  OCHRONY  ROŚLIN 

Czynniki stymulujące postęp

Wymagania użytkowników sprawiają, że dane rozwiązanie techniczne zostaje opracowane i wdrożone.

Konkurencja lepsze firmy „uciekają”, a słabsze firmy „podciągają się” wdrażając już istniejące rozwiązania.

Normy uwzględniając stan techniki, porządkują różne rozwiązania techniczne i promują najlepsze rozwiązania.

Przepisy nakładają obowiązek stosowania niektórych rozwiązań technicznych.



SKUTECZNOŚĆ
Lepsze i bardziej wyrównane naniesienie

• równomierność naniesienia

 uniezależnienie od warunków pogodowych

Czynniki wpływające na skuteczność:

 rozpylanie cieczy

 nanoszenie cieczy

 penetracja uprawy

 retencja cieczy

 straty cieczy

• poziom naniesienia

• terminowość



Poziom i równomierność naniesienia

Rozpylacze

dwustrumieniowe

Kołpaki 

podwójne

kątowe

Kołpaki 

kątowe

Dwustrumieniowe 

kątowe

SKUTECZNOŚĆ
Lepsze i bardziej wyrównane naniesienie
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Technika ochrony

Full dose

1/2 dose

Zwalczanie zarazy ziemniaka (Phytophtora infestans) przy użyciu

opryskiwacza konwencjonalnego vs. PSP

Nanoszenie cieczy i penetracja upraw

SKUTECZNOŚĆ
Lepsze i bardziej wyrównane naniesienie

Poziom i równomierność naniesienia



Nanoszenie cieczy i penetracja upraw

SKUTECZNOŚĆ
Lepsze i bardziej wyrównane naniesienie

Poziom i równomierność naniesienia



BEZPIECZEŃSTWO

 ograniczenie 

znoszenia

 minimalizacja skażeń 

miejscowych

• napełnianie opryskiwacza

• mycie opryskiwacza

ochrona wody

W normach PN EN ISO 16119 określono wymagania i środki do ich weryfikacji 

dotyczące projektowania i wykonania opryskiwaczy …, w odniesieniu do 

zmniejszania potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia środowiska podczas 

użytkowania, z uwzględnieniem dającego się przewidzieć przez producenta 

nieprawidłowego użytkowania.

Normy EN ISO 16119 zostały opracowane na podstawie mandatu udzielonego CEN przez 

Komisję Europejską i EFTA i są jednym ze sposobów osiągnięcia zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami dyrektywy nowego podejścia 2009/127/WE zmieniającej 2006/42/WE.



Normy PN EN ISO 16119
a PN EN 12761

Wprowadzone istotne zmiany:

• rozszerzenie zakresu;

• aktualizacja powołań normatywnych;

• dodanie rozdziału „Wykaz zagrożeń znaczących”;

• rewizja wymagań dot. kontroli znoszenia i mycia;

• dodanie rozdziału „Weryfikacja”;

• uzupełnienie rozdziału „Instrukcja obsługi”;



Normy PN EN ISO 16119
- Wykaz zagrożeń znaczących

Zagrożenie Sytuacja / zdarzenie niebezpieczne
Wylanie Napełnianie; Zasysanie środka ochrony roślin

Zanieczyszczenie źródła wody Napełnianie
Wycieki Transportowanie i oprysk; Kolizja z przeszkodami

Przelanie Napełnianie
Rozproszenie pozostałości 
mieszaniny opryskowej lub ś.o.r.

Opróżnianie; Mycie i płukanie

Przypadkowe wycieki Przypadkowe otwarcie zaworu spustowego zbiornika

Przedawkowanie Niejednorodne wymieszanie; Nakładanie się oprysku; 
Regulacja/sterowanie opryskiwaczem; Konserwacja/czynności 
obsługowe na opryskiwaczu; Niezamierzone nanoszenie

Niezamierzony oprysk poza 
obszar docelowy

Nanoszenie poza obszarem docelowym; Sterowanie 
zatrzymaniem oprysku

Znoszenie Opryskiwanie
Rozproszenie mieszaniny 
opryskowej

Interwencja na opryskiwaczu podczas oprysku lub czynności 
obsługowych

Kapanie Sterowanie zatrzymaniem oprysku



Mycie opryskiwaczy w normach 16119

• Powinien być zbiornik wody czystej:
• ≥ 10 % nominalnej pojemności zbiornika opryskiwacza lub
• ≥ 10 x objętości rozcieńczalnych pozostałości cieczy

• Opryskiwacze powinny być wyposażone w:
• urządzenie pozwalające na połączenie z zewn. urz. myjącymi
• układ mycia wnętrza zbiornika

• Układ mycia wnętrza zbiornika powinien:
• ograniczyć ilość ś.o.r. na wewnętrznych powierzchn. o ≥ 80 %

• Stężenie pozostałości ś.o.r. po myciu wewnętrznym:
• <2% stężenia cieczy użytkowej – w popłuczynach lub
• <0,25% - w wodzie nalanej do zbiornika po myciu



Znoszenie cieczy w normach 16119

• Opryskiwacz powinien być tak zaprojektowany, aby 
ograniczyć znoszenie, tak dalece jak to praktycznie 
możliwe.

• Powinna być możliwość regulacji opryskiwacza z belką 
poziomą, tak aby nie powodować większego znoszenia 
niż dla opryskiwacza posiadającego:

• rozpylacze drobno-/średnio-kropliste;
• ciśnienie – dające krople j.w.
• belka 50 cm nad uprawą,
• prędkość 6-8 km/h

• Dla opr. sadowniczego powinno być możliwe:
• np. wyłączenie lub zmniejszenie wypływu powietrza na jedną 

stronę,
• zamocowania rozpylaczy eżektorowych



Prawo - zapobieganie znoszeniu 
oraz skażeniom punktowym

• Ustawa o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 455 art. 35.1) mówi, że środki ochrony roślin 
należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu 
środków ochrony roślin na obszary i obiekty 
niebędące celem zabiegu. Szczegółowe przepisy 
prawa zawarte są w dwóch rozporządzeniach 
MRiRW (Dz.U. z 2013 r. poz. 625 i Dz. U. z 2014 r. 
poz. 516). 



Ograniczenie znoszenia

Strefy buforowe – I faza

BEZPIECZEŃSTWO

5 m
drogi

20 m
- pasieki
- rośliny zielarskie
- rezerwaty i parki
- rośliny chronione
- wody powierzchniowe
- ujęcia wody

Strefy buforowe – II faza

Możliwość redukcji strefy ochronnej,

zawartej w etykiecie preparatu, 

pod warunkiem stosowania 

techniki ograniczającej znoszenie



3 m

Strefy buforowe – II faza
Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (DzU 2014, poz. 516):
Szerokość minimalnych stref buforowych:
- dla dróg publicznych  3 m
- dla pasiek 20 m
- dla zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo

3 m w przypadku opryskiwaczy sadowniczych.
1 m w przypadku opryskiwaczy rolniczych

3 m

20 m

Dopuszczalna prędkość wiatru – 4 m/s



Prawo - Dz. U. z 2014 r. poz. 516

• § 2.2. Odległości od zbiorników i cieków wodnych są mierzone w linii 
prostej od krawędzi koryta naturalnego cieku wodnego, kanału lub rowu 
lub górnej krawędzi misy zbiornika wodnego.

• § 5. Środki ochrony roślin, „rejestrowane” przed 14 czerwca 2011 r. 
mogą być stosowane ≥ 20 m od zbiorników i cieków wodnych.



Poradnik DPOR

BARDZO  WAŻNE

WAŻNE

ISTOTNE

• Ogólne zasady ograniczania znoszenia,

• Ograniczanie znoszenia dla opryskiwaczy polowych,

• Ograniczanie znoszenia dla opryskiwaczy sadowniczych,

• Zalecenia dodatkowe.

Zalecenia Poradnika Dobrej Praktyki Ochrony Roślin:

Ograniczanie znoszenia



Inne poradniki
www.inhort.pl: Program Wieloletni, Projekt TOPPS

http://www.inhort.pl/


Planowanie
Narzędzie wspomagania decyzji

Planując zabieg oceń ryzyko znoszenia z uwzględnieniem sytuacji pogodowej i polowej
oraz odpowiednio do sytuacji dobierz technikę opryskiwania



Ograniczenie znoszenia

Rozpylacze grubokropliste

(np. eżektorowe)

BEZPIECZEŃSTWO

Rozpylacze drobnokropliste

wirowe  standardowe
Rozpylacze grubokropliste

płaskostrumieniowe  eżektorowe



Ograniczenie znoszenia

Rozpylacze grubokropliste

(np. eżektorowe)

Rozpylacze drobnokropliste

płaskostrumieniowe standardowe
Rozpylacze grubokropliste

płaskostrumieniowe eżektorowe

BEZPIECZEŃSTWO



niskociśnieniowe

wysokociśnieniowe

Ograniczenie znoszenia
BEZPIECZEŃSTWO

Rozpylacze eżektorowe



Ograniczenie znoszenia

Rozpylacze grubokropliste

Rozpylacze niskoznoszeniowe

Rozpylacze eżektorowe

Rozpylacze dwuczynnikowe

ciecz 5 bar

pow. 0,35 bar

wys. b. 50 cm

BEZPIECZEŃSTWO



Ograniczenie znoszenia

Precyzyjna kontrola wysokości (równoległości) belki

stabilizacja belki

zmienna geometria belki

zawieszenie belki

TRAPEZ WAHADŁO

czujnik ultradźwiękowy

(stała, minimalna odległość rozpylaczy od obiektów)

BEZPIECZEŃSTWO



AUTOMATYCZNA  REGULACJA  GEOMETRII  BELKI  POLOWEJ

WIĄZKA 

ULTRADŹWIĘKOWA

Ograniczenie znoszenia

Precyzyjna kontrola wysokości belki

BEZPIECZEŃSTWO



ROŚLINY

GLEBA

AUTOMATYCZNA  REGULACJA  GEOMETRII  BELKI  POLOWEJ

Ograniczenie znoszenia

Precyzyjna kontrola wysokości belki

BEZPIECZEŃSTWO



JOHN DEEREHARDI

LH AGRO AMAZONEDAMMANN INUMA

AUTOMATYCZNA  REGULACJA  GEOMETRII  BELKI  POLOWEJ

Ograniczenie znoszenia

Precyzyjna kontrola wysokości belki

BEZPIECZEŃSTWO



http://cyberspaceandtime.com/HORSCH_Leeb_Sprayer_Demo_Day!/_mvudLHG5xk.video
https://www.tradefarmmachinery.com.au/product-news/1511/agritechnica-2015-horsch-presents-boomsight-intelligent-boom-control-system

Ograniczenie znoszenia

Precyzyjna kontrola wysokości belki – system LIDAR

BEZPIECZEŃSTWO



Ograniczenie znoszenia

Precyzyjna kontrola pozycji belki

BEZPIECZEŃSTWO

STABILIZACJA  BELKI  POLOWEJ 



Precyzyjne ukierunkowanie emisji cieczy = ograniczenie znoszenia

Ograniczenie znoszenia

Precyzyjne nanoszenie

BEZPIECZEŃSTWO



uprawy rzędowe sadywinnice i krzewy jagodowe

Ograniczenie znoszenia

Precyzyjne nanoszenie

BEZPIECZEŃSTWO



sady

Ograniczenie znoszenia

Precyzyjne nanoszenie

BEZPIECZEŃSTWO



uprawy polowe uprawy sadownicze

Ograniczenie znoszenia

Redukcja wpływu wiatru

BEZPIECZEŃSTWO

OPRYSKIWACZE OSŁONOWE



sady

Opryskiwacz 

reflektorowy

Opr. 

kolektorowy 

lamellowy

Opryskiwacze 

tunelowe

lamella

Ograniczenie znoszenia

Redukcja wpływu wiatru

BEZPIECZEŃSTWO

OPRYSKIWACZE OSŁONOWE i RECYLKULACYJNE



konwencjonalny PSP

uprawy zwarte

uprawy rzędowe

Ograniczenie znoszenia

Kompensacja działania wiatru

BEZPIECZEŃSTWO

OPRYSKIWACZE PSP



Ograniczenie znoszenia

Rozchylanie  łanu

BEZPIECZEŃSTWO



Czujnik spektralny

Ograniczenie znoszenia

Redukcja dawki

BEZPIECZEŃSTWO

OPRYSKIWANIE  SELEKTYWNE
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Ograniczenie znoszenia

Redukcja dawki

BEZPIECZEŃSTWO

OPRYSKIWANIE  PASOWE



BEZPIECZEŃSTWO

 ograniczenie 

znoszenia

 minimalizacja skażeń 

miejscowych

• napełnianie opryskiwacza

• mycie opryskiwacza

ochrona wody

minimalizacja zagrożenia 

dla środowiska i operatora



• napełnianie opryskiwacza  zapobieganie rozproszeniu koncentratów

Rozwiązanie:  bezpieczne wprowadzanie preparatów 

• mycie opryskiwacza  bezpieczne i efektywne usuwanie pozostałości

Rozwiązanie:  minimalizacja pozostałości technicznej

 zbiornik na wodę do płukania

 systemy myjące

Operacje stwarzające ryzyko skażenia środowiska i operatora:

• obsługa  minimalizacja kontaktu ze skażonymi elementami

Rozwiązanie:  środki ochrony osobistej

 higiena

Minimalizacja skażeń miejscowych

• pozostałości  bezpieczne zagospodarowanie pozostałości

Rozwiązanie:  płukanie opakowań

 bezpieczne opróżnianie zbiornika

BEZPIECZEŃSTWO



• sporządzanie cieczy użytkowej

W jaki sposób ?

§ w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu

Gdzie ?

§ w odległości nie mniejszej niż 20 m od  studni, ujęć wody oraz 

zbiorników i cieków wodnych

Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

(DzU 2013, poz. 625)

Napełnianie opryskiwacza



Napełnianie opryskiwacza

Wprowadzanie preparatów
Zamknięty system 

poboru preparatu
Rozwadniacz inżekcyjny

Rozwadniacz w 

sicie wlewowym

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



Zasłaniane rozwadniacze



Zamknięty system napełniania (CTS)



Zamknięty system napełniania (CTS)
• Rozpoczęto prace normalizacyjne (ISO), które ustalą:

• bieżący stan techniki (specyfikacja działania),

• zagrożenia i limity strat,

• wymaganą jakości płukania i procedury oceny,

• kompatybilność pojemników i złączy na opryskiwaczach.



Przepływomierz z 

zaworem odcinającym

Przyłącze do poboru wody

Napełnianie opryskiwacza

Pobieranie wody

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



§ w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu

§ w odległości nie mniejszej niż 30 m od  studni, ujęć wody oraz 

zbiorników i cieków wodnych, …. o ile opryskiwacz nie jest 

czyszczony w myjniach urządzeń ochrony roślin w rozumieniu 

przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Mycie opryskiwacza
Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin
(DzU 2013, poz. 625)



•kształt zbiornika

• objętość układu cieczowego

(eliminacja podzespołów i redukcja objętości przewodów) 

Mycie opryskiwacza

Minimalizacja pozostałości technicznej

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



≥ 10% nominalnej poj. zbiornika

≥ 10 x objętości rozcieńczalnych pozostałości cieczy

Mycie opryskiwacza

Zbiornik na wodę do płukania

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



Mycie opryskiwacza

System recyrkulacji – płukanie przewodów i rozpylaczy

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych

Opryskiwanie

Cyrkulacja

indywidualne zawory odcinające rozpylaczy

lub
zawory przeciwkroplowe + niskie ciśnienie cyrkulacji



Zraszacz ciśnieniowy

Mycie opryskiwacza

Płukanie zbiornika

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych
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Płukanie opryskiwacza 2000 l

Mycie opryskiwacza

Potrójne płukanie układu

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych

Zraszacz ciśnieniowy



Mycie opryskiwacza

Mycie automatyczne

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



12 V silnik + pompa

Zb. wody

• 50% mniej wody

• 50% mniej czasu

0        60       120        180        240        300       360        420

Czas (s)

(%)

100

75

50

25

0

Próbki pobierane co 30 s

K
o

n
c

e
n

tr
a

c
ja

Mycie opryskiwacza

Mycie ciągłe

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



Mycie opryskiwacza

Mycie zewnętrzne - niskociśnieniowe

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



Mycie opryskiwacza

Mycie zewnętrzne - wysokociśnieniowe

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych
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BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



Mycie opryskiwacza

System BoomWash (Amazone)

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych

http://go.amazone.de/index.php?lang=1&news=13



schowek na środki ochrony osobistej mydło czysta woda

ORGANIZACJA PRACY HIGIENA

Obsługa

Minimalizacja kontaktu ze skażonymi elementami

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych



Płukanie i zwrot opakowań

Pozostałości

BEZPIECZEŃSTWO
Minimalizacja skażeń miejscowych

Bezpieczne zagospodarowanie pozostałości



§ w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych                           i 
podziemnych oraz gruntu

§ zużyć po uprzednim rozcieńczeniu na powierzchni, na której przeprowadzono 
zabieg, w miejscu, w którym zastosowano środek w mniejszej ilości (o ile możliwe)

§ unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych                     
zapewniających biologiczną degradację s.cz.

§ unieszkodliwić w sposób inny , zgodny z przepisami                                                       
o odpadach 

Zagospodarowanie pozostałości
Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin
(DzU 2013, poz. 625)



Zalecenia etykietowe

Zagospodarowanie pozostałości

 Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą    
i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej



!

Zagospodarowanie pozostałości

 zbieranie wody w celu neutralizacji lub 
bezpiecznej utylizacji środków ochrony roślin 

• po napełnianiu i myciu zewnętrznym opryskiwacza 



BIOREMEDIACJA

Neutralizacja

Eliminacja 
problemu

DEHYDRATACJA

Utylizacja

Minimalizowanie  
problemu

Zagospodarowanie pozostałości

• po napełnianiu i myciu zewnętrznym opryskiwacza 



Bioremediacja

Systemy

• BIOBED
• PHYTOBAC
• BIOFILTER
• BIOMASSBED



Dehydratacja

Systemy

• HELIOSEC
• OSMOFILM

• Eliminacja wody z ciekłych pozostałości po ochronie roślin

• Zmniejszenie masy pozostałości podlegających utylizacji

• Znaczne ograniczenie kosztów utylizacji

• Konieczność utylizacji stałych pozostałości po dehydratacji



REWOLUCJA czy EWOLUCJA ?

1948 DZISIAJ

1946
> 60 LAT

DZISIAJ

TECHNIKA  OCHRONY  ROŚLIN 



Tendencje w technice ochrony
– opryskiwacze polowe

wydajność, precyzja i wygoda pracy, bezpieczeństwo dla środowiska

• Większa wydajność:
• Szybsza jazda (amortyzacja zawieszenia, stabilizacja belki)

• Większe i dodatkowe zbiorniki, szybsze tankowanie

• Szersze belki

• Dłuższy czas pracy w ciągu roku (regulacje rozstawu kół i prześwitu)

• Większa precyzja:
• Stabilizacja belek (wymuszona, czujniki lub skan terenu)

• Stabilizacja pozioma belek

• Dawkowanie z rozpylaczy (pomiar wydatku indyw., podświetlanie, obieg cieczy, norma jakości mieszania)

• Nawigacja GPS (konturowanie: wyłączanie indyw. rozpylaczy)

• PSP – równomierność wzdłuż belki, regulacja kąta skierowania

• Odciążenie uwagi operatora i wygoda obsługi opryskiwacza:
• Łatwość sterowania funkcjami opryskiwacza (napełnianie, mieszanie, pryskanie, płukanie)

• Automatyzacja sterowania opryskiem (wyłączanie rozpylaczy na uwrociach i poza obrysem pola)

• Sterowanie z kabiny ciągnika wszystkimi funkcjami opryskiwacza (Joystick)

• Podświetlane rozpylaczy indywidualnym oświetleniem LED

• Komputerowe sterowanie (utrzymanie dawki, kompensacja ciśnienia, odcinanie dopływu cieczy w chwili zatrzymania 
opryskiwacza, kontrola wykonanej pracy, raportowanie, zdalne sterowanie)

• Bezpieczeństwo dla środowiska:
• Zagrożenia do zminimalizowania wymienione są w normie 16119-2

• Wpasowane w obrys zbiornika rozwadniacze

• Zamknięte układy napełniania (proste-dwuczęściowe lub skomplikowane)

• Systemy myjące (progowe rozcieńczenie, skomputeryzowane, system mycia ciągłego, BoomWash)

• Konfiguracja elementów układu cieczowego (minimalizacja pozostałości)



• wielkość zbiornika  zawieszenie podwozia

 system trakcji

• szerokość belki polowej  zawieszenie belki

 zawieszenie podwozia

Czynniki wpływające na wydajność opryskiwaczy:

• prędkość robocza  zawieszenie belki

 zawieszenie podwozia

 rozpylanie grubokropliste

 PSP

WYDAJNOŚĆ

• dawka cieczy  rozpylacze rotacyjne – ultra niskie dawki

 PSP – niskie dawki

 opryskiwanie selektywne – niskie dawki

• typ opryskiwacza  samojezdne vs. zawieszane i zaczepiane

Więcej hektarów w krótszym czasie



WYDAJNOŚĆ

Wielkość opryskiwacza

samojezdne belki do 54 m zbiorniki do 12000 l

Systemy trakcji w celu zapewnienia 

manewrowości i stabilności 

opryskiwacza przy prędkościach 

12-15 km/h
• skrętny dyszel

• skrętne podwozie

• napęd na 4 koła

• stabilizacja

• amortyzacja

• tłumienie drgań

• hydrauliczne

• pneumatyczne

• mechaniczne

Systemy zawieszenia w celu zapewnienia 

jakości pracy i trwałości opryskiwacza przy 

prędkościach 12-15 km/h

Belka Podwozie

Więcej hektarów w krótszym czasie



Wzrost wydajności poprzez:

• Redukcję dawki cieczy o 30-50%

• Wzrost prędkości roboczej o 50-100%
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WYDAJNOŚĆ

PSP

Więcej hektarów w krótszym czasie



Szybsza jazda
amortyzacja zawieszenia, dyszla, belki



Szersze belki
do 54 m



Zbiorniki główne do 12 tys. litrów



Dodatkowe zbiorniki



Regulowany rozstaw i prześwit



Stabilizacja belek
wymuszona, skan terenu przed opryskiwaczem

http://cyberspaceandtime.com/HORSCH_Leeb_Sprayer_Demo_Day!/_mvudLHG5xk.video
https://www.tradefarmmachinery.com.au/product-news/1511/agritechnica-2015-horsch-presents-boomsight-intelligent-boom-control-system



Dawkowanie z rozpylaczy
pomiar wydatku indywidualnych rozpylaczy, podświetlanie LED



Wieloukładowa emisja cieczy



Korpusy wielo-rozpylaczowe



PSP - sterowanie



Sterowanie z kabiny

http://pl.kverneland.com/layout/set/print/Opryskiwacze/Opryskiwacze-polowe/Opryskiwacze-samojezdne/Kverneland-iXdrive



Komputerowe sterowanie
• utrzymanie dawki cieczy / ś.o.r.

• kompensacja ciśnienia

• odcinanie cieczy przy zatrzymaniu

• nawigacja GPS:
• oprysk konturowy

• lokalne ograniczanie znoszenia

• lokalizacja problemu / obiektu

• sterowanie płukaniem

• kontrola wykonanej pracy

• raportowanie

• zdalne sterowanie



Tendencje w technice ochrony
– opryskiwacze sadownicze

precyzja dawkowania, bezpieczeństwo dla środowiska i wygoda użytkowania

• Budowa i regulacja wentylatorów:
• Dwu-wirnikowe
• Dwu-wentylatorowe opryskiwacze
• Odwrócony ciąg
• Odchylanie strumienia ku tyłowi
• Zmiana szerokości wylotu powietrza
• Zasłanianie wylotów powietrza
• Obniżenie poziomu hałasu

• Budowa i regulacja układu emisji cieczy:
• Rozpylacze eżektorowe
• Przestawianie pojedynczych rozpylaczy w pionie
• Dzielenie stron (L/P) na sekcje (opryskiwacze 4-sekcyjne)
• LED-owe podświetlenie rozpylaczy

• Opryskiwacze tunelowe + recyrkulacja cieczy

• Opryskiwacze sensorowe (przerwy między koronami, koniec rzędu, identyfikacja obiektów)

• Komputery:
• Stała dawka: dla zmian prędkości, rozstawy
• Zmienna: dla stron L/P

• Elektrostatyka

• Wspomaganie decyzji (kalkulatory dawki, ocena ryzyka dla środowiska: znoszenie i skażenia) 



Wentylatory dwuwirnikowe



Opryskiwacze dwu-wenylatorowe



Odchylanie strumienia ku tyłowi



Regulacja szerokości wylotu pow.



Zasłaniane wyloty powietrza

www.tifone.com



Przestawianie rozpylaczy w pionie



Rozpylacze elektrostatyczne



2-rzędowy

3-rzędowy 4-rzędowy

WYDAJNOŚĆ

Opryskiwacze wielorzędowe

Więcej hektarów w krótszym czasie
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Potwierdzanie sprawności technicznej

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

• 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
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Organizacja systemu badań

• Badania są obowiązkowe (co 3 lub 5 lat) 

• System oparty o:
• stacje komercyjne (wpis do rejestru przedsiębiorców)

• podmioty niebędące przedsiębiorcami (wpis do rejestru)

• Badanie opryskiwacza musi być prowadzone:
• zgodnie z metodyką i wykonane właściwym sprzętem

• w warunkach określonych przepisami prawa
• miejsce: zadaszone, temp. >0o, osłonięte od wiatru

• przez osoby, które ukończyły właściwe szkolenie

• Pozytywny wynik badania potwierdza znak kontrolny

• Akceptowane są pozytywne wyniki z innych państw UE



Zakres obowiązkowej inspekcji
sprzętu ochrony roślin

Rodzaj sprzętu / badany od roku 1999 2013 2015

Opryskiwacze polowe x x x

Opryskiwacze sadownicze x x x

Opryskiwacze kolejowe z belką (montowane na pojazdach) x x

Opryskiwacze kolejowe - inne niż w/w x x

Sprzęt agrolotniczy x x

Opryskiwacze szklarniowe (instalacje do oprysku lub zamgławiania) x

Pozostały sprzęt do oprysku, o pojemności zbiornika > 30 litrów x

Zaprawiarki do nasion x

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



Sprzęt ujęty w rozp. MRiRW z 2013 r.



Sprzęt ujęty w rozp. MRiRW z 2015 r.



… dziękuję …


