
Ograniczenie znoszenia cieczy użytkowej podczas zabiegów 

polowych 

Znoszenie cieczy użytkowej podczas pracy opryskiwaczy polowych, polega na 

przemieszczaniu poza opryskiwane obiekty części cieczy roboczej. 

Negatywne skutki znoszenia to: 

• strata środka ochrony roślin, 

• spadek skuteczności zabiegu z powodu niższej od zamierzonej dawki preparatu, 

• pozostałości substancji czynnych na sąsiednich polach, 

• zanieczyszczenie środowiska,  

• uszkodzenie organizmów lub roślin nie będących celem zabiegu,  

• stworzenie zagrożenia dla ludzi lub zwierząt. 

Na wielkość znoszenia wpływ mają czynniki atmosferyczne i techniczne. 

Do czynników atmosferycznych należą: prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, 

wilgotność powietrza.  

Czynniki techniczne to: wielkość kropel cieczy użytkowej, odległość rozpylaczy od 

opryskiwanej powierzchni, prędkość robocza opryskiwacza oraz prędkość strumienia 

powietrza w opryskiwaczach z pomocniczym strumieniem powietrza. 

Wiatr jest głównym czynnikiem znoszenia. Dodatkowe utrudnienie stwarzają jego zmienna 

podczas zabiegu prędkość i kierunek. Odległość przemieszczania się kropel jest wprost 

proporcjonalna do prędkości wiatru. Decydującym jest wybór najbardziej odpowiedniej pory 

przeprowadzenia zabiegu.  

Wysoka temperatura powietrza atmosferycznego i nasłonecznienie są głównymi czynnikami 

spadku wilgotności powietrza. Powoduje to powstawanie ruchów konwekcyjnych powietrza, 

co przyczynia się do przemieszczania znoszonych kropel. Ponadto w takich warunkach 

następuje intensywne odparowywanie (ewaporacja) kropel cieczy użytkowej, które tracąc 

część objętości są dłużej w powietrzu i dlatego bardziej ulegają znoszeniu. 

Średnica kropel jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na znoszenie 

cieczy użytkowej. Najbardziej podatne na znoszenie są krople drobne, o średnicy poniżej 

150µm. Drobne krople są dłużej zawieszone w powietrzu niż krople grube i dlatego są 
bardziej podatne na przenoszenie przez prądy powietrzne. Badania wykazały, że krople o 

średnicy 20 µm mogą dryfować na odległość 300 m. Ponadto krople o średnicy poniżej 50 µm 

zwykle odparowują zanim dotrą do powierzchni chronionej i nie można kontrolować ich 

nanoszenia. Dlatego nie powinno się stosować drobniejszych kropel niż jest to niezbędne. 

Wielkość kropel zależy także od dawki cieczy użytkowej. Przy małych dawkach stosowane są 
zwykle rozpylacze o niższej wydajności, emitujące mniejsze krople. 

Istotną przyczyną znoszenia jest prędkość robocza opryskiwania. Przemieszczanie się 
opryskiwacza powoduje wytwarzanie ruchów powietrza podobnych do wiatru, o prędkości 



równej prędkości roboczej. Ponadto następuje skierowanie strumienia cieczy ku tyłowi, co 

ogranicza penetrację łanu.  

Znoszenie maleje wraz ze zmniejszeniem wysokości położenia belki roboczej nad 

opryskiwaną powierzchnią. Dlatego powinna być ona dokładnie ustalona w zależności od 

użytych rozpylaczy. Belka nie może pracować zbyt nisko, gdyż strumienie cieczy roboczej 

wytwarzane przez rozpylacze nie pokrywają całej powierzchni opryskiwanej. Zbyt wysokie 

położenie belki powoduje zmniejszenie prędkości i energii kropel docierających do 

powierzchni chronionej, a co za tym idzie większą podatność na znoszenie i gorszą penetrację 
łanu.  

W przypadku opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza, zwiększenie 

prędkości strumienia ogranicza znoszenie oraz poprawia równomierność oprysku. Wyższe 

wydajności powietrza zaleca się w czasie opryskiwania gęstych łanów wyrośniętych roślin. 

Wpływa to na lepszą penetrację łanu. Podczas opryskiwania gleby (przed wschodami) lub w 

przypadku zabiegu na roślinach małych, strumień powietrza należy ograniczyć do minimum, 

aby zapobiec odbijania się kropel od powierzchni gleby.   

Sposoby ograniczania znoszenia 

Wybór odpowiedniej pory zabiegu jest najskuteczniejszym sposobem ograniczenia znoszenia. 

Zabieg powinien być wcześniej przygotowany pod względem sprzętu i środków ochrony 

roślin. Dlatego przed zabiegiem należy znać lokalną prognozę pogody i warunki 

atmosferyczne. Prędkość wiatru określa się przy pomocy anemometrów lub na podstawie 

obserwacji otoczenia. Nie powinno się wykonywać zabiegów podczas słonecznej, 

bezwietrznej pogody, przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności. Najlepszą porą dnia 

jest późne popołudnie lub noc. Nie wolno przeprowadzać zabiegu gdy prędkość wiatru 

przekracza 3 m/s.  

Wysoka wilgotność i temperatura powietrza wpływają przede wszystkim na szybkość 
ewaporacji (odparowywania) kropel cieczy użytkowej. Zjawisko to jest znacznie wolniejsze 

podczas niższej temperatury – wczesnym rankiem lub wieczorem i nocą. Dlatego jest to 

najbardziej odpowiednia pora do przeprowadzania zabiegu ochronnego.  

Reasumując można stwierdzić, że najlepsze warunki pogodowe do przeprowadzenia zabiegu 

ochronnego to: 

• brak opadów,  

• prędkość wiatru poniżej 2 m/s, 

• temperatura 10-20
o
C, 

• wilgotność względna powietrza powyżej 50%. 

Wykonujący opryski nie zawsze może oczekiwać na korzystne warunki atmosferyczne, 

ponieważ nieterminowe wykonanie zabiegu wydatnie zmniejsza jego skuteczność. Dlatego  

innym kierunkiem działania ograniczającym znoszenie cieczy użytkowej jest stosowanie 

odpowiednich środków technicznych.  



Na ograniczenie znoszenia znaczący wpływ ma wielkość kropel cieczy użytkowej. Parametr 

ten zależy od wielkości rozpylaczy i ciśnienia cieczy. Przykładowo zmniejszenie ciśnienia 

roboczego z 2,8 do 1,4 bar w standardowych rozpylaczach płaskostrumieniowych, zmniejsza 

o połowę ilość kropel najbardziej podatnych na znoszenie. Grube krople można także uzyskać 
stosując rozpylacze o większym wydatku. Wiąże się to z ze wzrostem zużycia cieczy 

użytkowej. Aby osiągnąć założoną niższą dawkę należy zmniejszyć ciśnienie cieczy. 

Dla wytworzenia grubszych kropel stosuje się również przeznaczone specjalnie w tym celu 

rozpylacze niskoznoszeniowe i eżektorowe. Rozpylacze niskoznoszeniowe są to rozpylacze 

płaskostrumieniowe, wyposażone w dodatkową kryzę, obniżającą ciśnienie cieczy 

docierającej do dyszy wylotowej, co zmniejsza udział kropel drobnych, ale jednocześnie 

redukuje energię kropel. Dlatego rozpylacze te wymagają wyższych ciśnień. Kolejną grupą 
rozpylaczy redukujących znoszenie są rozpylacze eżektorowe. Zbudowane są w taki sposób, 

że strumień cieczy użytkowej, przepływającej przez rozpylacz, zasysa przez boczny otwór 

zewnętrzne powietrze.  W specjalnej komorze następuje mieszanie cieczy i powietrza. Przez 

to wytwarzane krople są znacznie większe niż krople wytwarzane przez rozpylacze tradycyjne 

i niskoznoszeniowe. Rozpylacze eżektorowe zmniejszają znoszenie o 50-75%. Rozpylacze 

takie pracują zadowalająco gdy prędkość wiatru przekracza 2 m/s. Szczególnie przydatne są 
do ochrony wysokich i gęstych upraw oraz do aplikacji herbicydów doglebowych.  

Najlepszym rozwiązaniem pod względem redukcji znoszenia i skuteczności pokrycia 

chronionej powierzchni są opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP). 

Zwykle opryskiwacze takie wyposażone są w wentylator osiowy i transportujące powietrze 

elastyczne rękawy, wykonane z tworzywa sztucznego, w które jest ono wtłaczane. Na spodzie 

rękawa znajdują się otwory lub szczelina, przez które wylatuje strumień powietrza w kierunku 

opryskiwanej powierzchni, wtłaczając ciecz użytkową w opryskiwany łan. Pomocniczy 

strumień powietrza umożliwia dobrą penetrację łanu przez ciecz roboczą oraz zdecydowanie 

zmniejsza znoszenie nawet drobnych kropel. Badania wykazały, że poprzez lepsze pokrycie 

możliwe jest obniżenie dawki środka o 15-20%. Wyższa jest także wydajność zabiegu, 

bowiem istnieje możliwość wykonania go z większymi prędkościami. Kolejnym czynnikiem 

wpływającym na wydajność jest obniżone zużycie cieczy użytkowej. Wynosi ono 50-100 

l/ha.  

Prędkość robocza opryskiwacza podczas zabiegu nie może być zbyt wysoka, gdyż powoduje 

to znoszenie cieczy roboczej i nierównomierność nanoszenia na chronioną powierzchnię. 
Podczas zabiegów opryskiwaczem polowym prędkość ta nie powinna przekraczać 7 km/h. 

Przy użyciu opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza można pracować z 

prędkością do 12 km/h. Dla lepszej penetracji łanu lub przy prędkości wiatru powyżej 2 m/s 

zabiegi ochronne powinno się wykonywać z prędkością nie wyższą niż 5 m/s. 

Położenie belki polowej opryskiwacza w stosunku do powierzchni chronionej ma znaczący 

wpływ na ilość znoszonej cieczy użytkowej. Dla rozpylaczy płaskostrumieniowych o kącie 

rozpylania 110
o
 standardowa wysokość powinna wynosić 50 cm. Niższe wartości nie są 

zalecane, ze względu na wahania belki w płaszczyźnie pionowej. Z tego samego względu w 



opryskiwaczach o szerokości roboczej powyżej 36 m zaleca się użycie rozpylaczy o kącie 

rozpylania 80-90
o
, zaś odległość od powierzchni chronionej powinna wynosić 70 cm. 
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