
Nowe rozwiązania w konstrukcji opryskiwaczy polowych 

W ostatnim okresie następuje stały postęp w budowie opryskiwaczy polowych. Dotyczy to 

przede wszystkim  opryskiwaczy o dużej wydajności,  przeznaczonych dla gospodarstw 

wielkoobszarowych. Najważniejsze kierunki innowacji to zwiększenie precyzji nanoszenia 

preparatu, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawa komfortu 

użytkowania oraz zwiększenie wydajności pracy.  

Większą precyzję opryskiwania uzyskuje się poprzez poprawę stabilności belek oraz 

równomierności dawkowania cieczy z rozpylaczy i ciągłego mieszania cieczy użytkowej.  

Stabilizacja belki opryskiwacza zapewnia utrzymanie równoległego jej położenia w stosunku 

do łanu, co jest warunkiem jednakowej odległości rozpylaczy od chronionych roślin. W 

krótszych belkach stosuje się stabilizację bierną, zaś w dłuższych stabilizację czynną, 

realizowaną za pomocą siłowników hydraulicznych lub pneumatycznych. Pracą tych 

siłowników sterują układy elektroniczne, rozpoznające położenie powierzchni gleby lub 

wierzchołków roślin. W tym celu stosowane są czujniki ultradźwiękowe, umieszczane na 

końcach belki. Dodatkowo układy takie mogą realizować automatyczne podnoszenie belki 

nad przeszkodą. Równomierność dawkowania cieczy użytkowej otrzymywana jest przez 

utrzymywanie belki na odpowiedniej dla danego typu rozpylaczy wysokości. W niektórych 

konstrukcjach stosowany jest zagęszczony rozstaw rozpylaczy (co 25 cm), co  warunkuje 

niższe położenie belki nad powierzchnią opryskiwaną i powoduje mniejsze rozproszenie.  

Zastosowanie amortyzowanych osi jezdnych i amortyzowanych dyszli zaczepowych 

eliminuje drgania belki roboczej spowodowane ruchem maszyny i wpływa na równomierność 

zabiegu.  

Precyzyjne opryskiwanie to także zapobieganie nakładania się oprysku oraz eliminowanie 

powierzchni nie opryskanych. Uzyskuje się to przez układy współpracujące z nawigacją 

satelitarną, automatycznie włączające lub wyłączające pojedyncze rozpylacze.  

W zaawansowanych technicznie opryskiwaczach belki polowe wyposażone są w oświetlenie 

LED. Ułatwia to pracę maszyny w nocy, gdy panuje optymalna dla przeprowadzenia zabiegu 

wilgotność i temperatura. Ponadto w połączeniu z układami elektronicznymi umożliwia stałe 

monitorowanie wydatku cieczy pojedynczych rozpylaczy. 

Opryskiwacze polowe z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP), których belki robocze  

wyposażone są w rękaw powietrzny i centralny wentylator, umożliwiają zmniejszenie zużycia 

cieczy roboczej nawet o połowę, co wpływa na większą wydajność eksploatacyjną. 

Intensywność strumienia powietrza regulowana jest przez zmianę wydajności wentylatora. 

Zmiana kierunku strumienia powietrza, stosowana w niektórych opryskiwaczach z 

pomocniczym strumieniem powietrza, pozwala dostosować parametry oprysku do wielkości 

roślin i kierunku wiatru. Opryskiwacze polowe z PSP umożliwiają wykonywanie zabiegu 

przy znacznej prędkości wiatru, przy której zastosowanie technik tradycyjnych jest 

niemożliwe ze względu na znoszenie. 



Ochrona środowiska podczas pracy opryskiwaczy dotyczy zapobiegania znoszenia cieczy 

użytkowej poza chronioną plantację, precyzyjnego dawkowania oraz zabezpieczenia przed 

wylaniem, wyciekami i kapaniem podczas przygotowywania cieczy użytkowej, pracy lub 

postoju urządzenia. Aby ograniczyć znoszenie stosowane są zwykle rozpylacze 

grubokropliste. Także stosowanie opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza, 

poprzez zmniejszenie dawek i ukierunkowanie cieczy użytkowej na rośliny, znacząco 

zmniejsza zjawisko znoszenia.  

Aby uniknąć wylania środka podczas wlewania go do opryskiwacza, stosowane są 

rozwadniacze boczne. W bardziej zaawansowanych technicznie opryskiwaczach montowane 

są specjalne systemy, umożliwiające pobranie środka z pojemnika, co eliminuje kontakt 

preparatów z otoczeniem.  

W celu ograniczenia zagrożenia skażenia podczas mycia opryskiwacza, stosuje się  układy 

pracujące w trybie ciągłym. W tym celu na opryskiwaczu znajduje się osobna pompa 

przeznaczona do tłoczenia z osobnego zbiornika czystej wody, przepłukującej wnętrze układu 

cieczy użytkowej i następnie wypryskiwanej przez rozpylacze. Istnieją również systemy 

automatycznego mycia belki opryskiwacza za pomocą specjalnych dysz, uruchamianych po 

zakończeniu zabiegu przez operatora.  

W nowoczesnych opryskiwaczach pracą urządzenia steruje komputer. Układy elektroniczne 

obsługiwane z kabiny operatora umożliwiają automatyczne napełnianie wodą i dozowanie 

preparatów, mieszanie, opryskiwanie i płukanie. Sterują one dawką cieczy użytkowej oraz 

odcinają jej dopływ podczas zatrzymania urządzenia. W opryskiwaczach wyposażonych w 

system nawigacji satelitarnej komputer może sterować pracą urządzenia na obrzeżach pola, 

zapobiegając znoszeniu cieczy przez automatyczną zmianę rozpylaczy na antyznoszeniowe. 

Kabiny opryskiwaczy samojezdnych są klimatyzowane, wyciszone i wyposażane w system 

filtracji powietrza z aktywnymi filtrami węglowymi. 

Zwiększenie wydajności pracy opryskiwaczy uzyskuje się przez stosowanie szerszych belek, 

zwiększenie objętości zbiorników, zwiększenie prędkości roboczych oraz skrócenie czasu 

napełniania zbiornika i dojazdu do pola. Szerokość belek dochodzi do 45 m. Zwykle są one 

podnoszone i rozkładane hydraulicznie. Aby zmniejszyć masę najszersze belki wykonuje się z 

aluminium lub karbonu. Większą prędkość podczas zabiegu zapewnia automatyczna kontrola 

położenia belki roboczej oraz jej amortyzacja. W celu ograniczenia uszkodzeń roślin na 

uwrociach, w nowoczesnych opryskiwaczach przyczepianych stosuje się dyszle przegubowe, 

w których punkt obrotu jest odsunięty do tyłu. Taka konstrukcja dyszla zapewnia tzw. 

śladowanie ciągnika.  Niektóre opryskiwacze samojezdne mogą pracować z prędkością 

roboczą 30 km/h, zaś poruszać się po drogach publicznych z prędkością 60 km/h.  Wpływa to 

znacząco na ich wydajność eksploatacyjną.  

Opryskiwacze polowe mogą być wyposażone w układy szybkiego napełniania. Zapewniają 

one szybkość napełniania 800 – 1500 l/min., co skraca czas pomocniczy i wpływa na 

zwiększenie wydajności.  Inną metodą szybkiego napełniania jest przyłącze hydrantowe, 

umożliwiające pobieranie wody bezpośrednio z sieci wodociągowej pod ciśnieniem. Większe 

zbiorniki na ciecz użytkową umożliwiają wykonanie zabiegu na większej powierzchni i 



zwiększenie wydajności. Pojemność zbiorników opryskiwaczy przyczepianych i 

samojezdnych może wynosić do 6 tys. litrów. Wydajność opryskiwaczy zawieszanych można 

zwiększyć montując na przednim TUZ ciągnika dodatkowe zbiorniki o pojemności do 1,5 tys. 

litrów. 

Opryskiwacze samojezdne przeznaczone są do pracy w gospodarstwach wielkoobszarowych. 

Najważniejsze zalety tych maszyn to wysoka wydajność (do 300 ha w ciągu dnia), niższe 

koszty i możliwość wykonania zabiegu w każdej fazie rozwojowej rośliny bez powodowania 

uszkodzeń. Niektóre konstrukcje posiadają prześwit do 2 m oraz możliwość podnoszenia 

belki na wysokość do 3 m. Opryskiwacze takie mają zwykle napęd hydrostatyczny, co 

umożliwia płynną zmianę rozstawu kół w zależności od szerokości ścieżek przejazdowych.  
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